
 
 

 ( األعزاء،Rochester Prepعائالت )
 

 يغمرنا الشعور بالفخر بهذه الحظة، حيث تمثل بداية الرحلة إلى وعبر الكلية لهؤالء الطالب الجدد. نحتفل هذا الشهر بإنجاز رئيسي: قرعة الطالب الجدد!
ال يسعنا الشعور بالفخر نحو الترحيب   الفرص وتجهز طالبنا لتحقيق أحالمهم. مهمتنا في صميم منظمتنا هي: خدمة مجتمعاتنا بمدارس عامة متميزة تسد فجوة 

 ( ونأمل أن ترحبوا بهم ترحيباً حاراً في الخريف! Rochester Prepبهؤالء الطالب في عائلة )
دى مدارسنا على  في غضون ذلك، إذا كنتم تعرفون أي شخص يسعى للحصول على تعليم عالي الجودة لطالبه، فشجعه على التقدم إلى إح

RochesterPrep.uncommonschools.org/enroll  
 

 مستجدات المدرسة 

 قدم اآلن! 
 الطلبات متاحة حاليًا عبر اإلنترنت على   !2022- 23( حالياً طلبات التحاق طالب مرحلة روضة األطفال الجدد للعام الدراسي Rochester Prepتقبل )

 .rochesterprep.org/enroll إذا كانت لديك أية مشكالت في الوصول إلىSchoolMint   أو لديك أسئلة إضافية، فيرجى مراسلتنا عبر البريد

 register@rochesterprep.org.اإللكتروني على 

 
 

 Kode with Klossy فرصة للتسجيل في مخيم صيفي: 
ستقام الفرصة الخاصة بتعليم  عاماً! 18و  13( باب التقديم لجميع الطالب المهتمين من الجنسين والذين تتراوح أعمارهم بين Kode with Klossyفتح مخيم ) 

(STEM المثيرة هذه في الصيف القادم وهي )ينضم المشاركون إلى بيئة داعمة   .افتراضي مخيم ترميز مجانية لمدة أسبوعين تُقدم بشكل شخصي أو  تجربة

 لترميز! ال يتطلب األمر خبرة سابقة في ا  جزء؟   أفضلما هو  ومتنوعة وشاملة حيث سيتعلمون إنشاء موقع ويب أو تطبيق هاتف محمول أو تصور البيانات.
يرجى مالحظة أن   لمزيد من المعلومات أو للتقديم.   kodewithklossy.com/applyقم بزيارة يرجى تشجيع الطالب المؤهلين للتقدم لهذا البرنامج الرائع!

 أبريل.  10ميعاد لتقديم الطلبات هو  أخر 
 لديكم. لطرح أي أسئلة قد تكون  applications@kodewithklossy.comيُرجى التواصل مع 

 
 ( مفتوح حالياً! Camp Uncommonالتسجيل في مخيم ) تذكير:
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( هو  Camp Uncommonمخيم ) (!Camp Uncommonإال أننا ننتظر بفارغ الصبر وصول الصيف السابع لمخيم )على الرغم من حلول فصل الشتاء،  

  مواعيد الجلسات لهذا الصيف هي كما يلي: .8وحتى  3( ممن في الصف Uncommonمخيم مبيت صيفي لطلبة مدارس ) 
 يوليو  8  -يونيو   26 :1الجلسة   ●
 يوليو  22  -يوليو   10 :2الجلسة   ●
 أغسطس  5  -يوليو   24 :3الجلسة   ●

 . إنستغرامصفحة موقعنا على الويب أو   زيارة، يرجى  (Camp Uncommonلمعرفة المزيد حول مخيم )
  . إذا كنتم من أحد العائالت التي حضرت المخيم من قبل هنا يرجى التسجيل من -
  .هنا( ألول مرة، يمكن الوصول إلى طلب االلتحاق Camp Uncommonللعائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلينا في مخيم ) -

أو   د اإللكترونيالبري ( عبر Camp Uncommonإذا كانت لديك أي أسئلة على اإلطالق، يُرجى عدم التردد في التواصل مع مايك كاالهان، مدير مخيم )
 . 646-634-3277الهاتف على 

 مصادر 

 موارد العافية لشهر أبريل  ركن العافية:
 أبريل المفعم بالنشاط  ●
 كل، العب، أنمو!  ●
 تحديد وقت استخدام األجهزة اإللكترونية لزيادة حركة الجسم  ●
 زيادة حركة األسرة  ●
 أنشطة وقت اللعب  ●

 
  حملة تسجيل الناخبين:
( حملة تسجيل الناخبين في المدارس الثانوية بدءاً من  Uncommonتنظم مدارس ) أصواتهم مسموعة.التصويت هو وسيلة مهمة لجعل  أصوات طالبنا مهمة.

سيقود قادة الطالب في   عاماً. 18عاماً في نيويورك( على التسجيل ليكونوا مؤهلين للتصويت عند بلوغهم  16لتشجيع طالبنا )البالغين  2022أبريل  5

ساعد مجتمع مدرسة طفلك   (.Memorial dayانهم بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من الطالب بحلول يوم الذكرى )مدارسنا الثانوية الجهود لتسجيل أقر 

 يرجى دعم طالبنا من خالل تشجيعهم على التسجيل والمشاركة!    الثانوية على العمل كنموذج للمشاركة المدنية.
 

 : 2023الميزانية التنفيذية للسنة المالية  

ومع ذلك، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان معاملة   فيذية للحاكمة/ كاثي هوشول خطوات مهمة لدعم الطالب واألسر.تتخذ الميزانية التن 
عبر إرسال   StandUp4EdEquityلالنضمام إلينا في دعم حصة التعليم من الميزانية # هناأضغط  طالبنا وعائالتنا ومدارسنا معاملة عادلة ومنصفة.

لمزيد من   لتي تؤثر على المدارس. رسالة إلى القيادة المنتخبة في واليتنا وممثليك المنتخبين تطالبهم بعدم التوقيع على ميزانية ال تتضمن األولويات الرئيسية ا
المقدمة إلى الهيئة التشريعية في جلسة استماع الميزانية  الشهادةو ( للميزانية التنفيذيةNYCSAملخص )المعلومات حول هذه األولويات، يمكنك قراءة 

 شريعية المشتركة الخاصة بالتعليم. الت 
 

 :COVID-19عيادات تطعيم  
إلى جانب ارتداء األقنعة وإجراءات التباعد االجتماعي وغسل اليدين المتكرر،  أداة مهمة وفعالة للحفاظ على سالمتنا وسالمة مجتمعاتنا. 19-يعد لقاح كوفيد

يرجى استخدام هذا الموقع كأحد المصادر إذا كنت   جميع الطالب وأفراد األسرة على تلقي اللقاح. نحن نشجع  . 19-سيساعدنا اللقاح في إنهاء جائحة كوفيد

  vaccine-covid19-https://www.monroecounty.gov/healthبحاجة إلى موقع عيادة تطعيم بالقرب منك:
 

 كن قائداً للعائلة 
(Family Champion( هي مجموعة مناصرة من أولياء األمور تمثل العائالت من جميع مدارس )Rochester Prep .المستقلة )   يعمل فريقنا كل يوم

 Familyستتاح ألعضاء ) جميع الطالب على تعليم عالي الجودة عبر تمثيل مصالح مدارسنا وطالبنا والمجتمعات التي نخدمها.لضمان حصول 
Champion .لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة، راسلنا عبر   ( فرصة الزمالة وبناء العالقات مع بعضهم البعض ومع األطراف المعنية األخرى

  للحصول على آخر facebook_rochesterprepوانضم إلى مجموعة فيسبوك  parentchampion@rochesterprep.orgوني على البريد اإللكتر

 األخبار واألحداث.   
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 تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي! 
إذا كان لديك   ي.ابق على اطالع دائم بالمعلومات المهمة واألشياء المثيرة التي تحدث عبر حرمنا المدرسي من خالل متابعتنا على وسائل التواصل االجتماع

 انقر فوق الروابط أدناه للعرض ولتتابعنا: ة إلينا في مشاركاتك أيضاً! شيئاً مميزاً لمشاركته، فال تتردد في اإلشار
 فيسبوك ●
 تويتر  ●

 

https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep

